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Clipping
DE NOTÍCIAS
O clipping é uma seleção de rumores de páginas
eletrônicas de notícias, mídias sociais e órgãos
públicos, com objetivo de aprimorar a capacidade
de alerta e respostas às emergências em Saúde
Pública. A publicação do Clipping é realizada sem a
verificação das áreas técnicas, não refletindo
necessariamente a opinião do CIEVS Municipal
Chapecó. O conteúdo é de responsabilidade da
fonte de informação.

z

NOTÍCIA INTERNACIONAL
OMS não recomenda 4ª dose de vacinas
contra Covid para população geral
Metrópoles – 18/08/2022

A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou,
nesta quinta-feira (18/8), as recomendações
sobre o uso das vacinas contra a Covid-19. De
acordo com os especialistas do Grupo Consultivo
Estratégico de Peritos em Imunização (SAGE, na
sigla em inglês), não há necessidade de aplicar a
quarta dose – o segundo reforço – na população
geral, livre de fatores de risco.
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
OMS diz que Congo está investigando
possível caso de ebola no país
UOL – 20/08/2022

Autoridades sanitárias da República Democrática
do Congo estão investigando um caso suspeito de
ebola no leste do país, afirmou a Organização
Mundial de Saúde neste sábado.

Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
'Gripe do tomate': o que é o novo vírus
identificado na Índia
Globo.com – 20/08/2022

Um novo vírus, apelidado de "gripe do tomate",
foi identificado em 82 crianças com menos de 5
anos no estado de Kerala e Tamil Nadu, no sul da
Índia. Os casos foram registrados entre 6 de maio
e 26 de julho deste ano, segundo o artigo "Surto
de gripe do tomate na Índia", publicado na revista
científica "The Lancet" nesta semana.
Leia Mais

NOTÍCIA NACIONAL
Anvisa
retira
obrigatoriedade
máscara em voos e aeroportos

de

CNN - 18/08/2022

O uso de máscaras de proteção facial deixa de ser
obrigatório em aeroportos e aeronaves no Brasil.
Diante do atual cenário, o uso de máscaras,
adotado até então como medida de saúde coletiva,
é convertido em medida de proteção individual.

Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Brasil tem 103 mortes por covid-19 em
24 h; média móvel segue em queda
UOL – 20/08/2022

Com o registro de 103 mortes causadas pela
covid-19 em 24 horas, o Brasil tem neste sábado
(20) média móvel de 154 mortes em decorrência
da doença. Os dados são do consórcio de veículos
de imprensa, do qual o UOL faz parte

Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
SC tem noite com neve e registra
menor temperatura do ano no Sul do
país
UOL – 19/08/2022

Com mínima de -6,4°C, a cidade de Bom Jardim
da Serra teve a menor temperatura do ano no Sul
do Brasil, em uma noite marcada pelos registros
de neve em ao menos quatro cidades de Santa
Catarina.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Agosto Lilás: Santa Catarina registra 31
feminicídios nos primeiros sete meses
de 2022
AGECOM – 19/08/2022

Até julho de 2022, Santa Catarina registrou 31
feminicídios, o que representa 4,4 por mês. Em
2021, foram 55 crimes deste tipo, ou seja, 4,5
mortes por mês. Números que assustam, mesmo
sendo a violência contra a mulher um assunto
amplamente debatido nos últimos anos.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Escolas de
vacinação

Chapecó

vão

incentivar

Prefeitura Municipal de Chapecó – 18/08/2022

As creches e escolas de Chapecó vão colaborar na
Campanha Nacional de Vacinação contra a
Poliomielite e Multivacinação, que está em
andamento. O objetivo é melhorar os índices de
vacinação, que caíram em média de 90% antes da
pandemia, para cerca de 60% após a pandemia. A
exceção é a vacina BCG, que tem índice de 100%
de cobertura.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
URGENTE: Chapecó confirma primeiro
caso da varíola dos macacos
Clic RDC – 19/08/2022

A Vigilância Epidemiológica de Chapecó
confirmou no final da tarde desta sexta-feira (19),
o primeiro caso de Monkeypox, a varíola dos
macacos. Trata-se de um homem de 42 anos, que
esteve no litoral e no retorno começou a
apresentar alguns sintomas da doença.

Leia mais
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